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Ogloszenie nr 500065347-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.

Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych II Oddzial w Poznaniu: Wykonanie dokumentacji projektowej
na Modernrzacjg systemu wenfylacji zmoLliwoSci4 schladzaniazwykorzystaniem instalacji

wody lodowej i montai klimafyzacji precyryjnej w archiwum zakladowym na poddaszu
budynku C w Inspektoracie w Koninie.

OGI,OSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Uslugi

Zamieszczanie o gloszenia :
obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy:
zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej
nie

Zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie ZamSwiefi Publicznych:
tak
Numer ogloszenia : 5297 97 -N-20 1 8

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zam|wiefiPublicznych:
nie

SEKCJA T: ZAMAWIAJACY

r. 1) NAZWA r ADRES:
ZakladUbezpieczeri Spolecznych II Oddzial w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny
I775600474, ul. ul. StarolEcka 3I,61361 Poznan, woj. wielkopolskie, paristwo Polska, tel.
618 745 400, e-mail marek.zurek@zus.pl, faks 618 772 950.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

r.2) RODZAJ ZAMAWTAJ.{CEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II. I ) N azwa n adana zam riwieni u przez zamaw iaj1c e go :
Wykonanie dokumentacji projektowej na Uoaemizac3g systemu wentylacji z mozliwoSci4
schladzania zwykorzystaniem instalacji wody lodowej i montaz klimatyzacji precyzyjnej w
archiwum zakladowym na poddaszu budynku C w Inspektoracie w Koninie.

Numer referencyj ny (j ezeli dotyczy)
5 40000 t27 | I 02 I 20 1 8 _Z AP

II.2) Rodzaj zamrfwienia:
Ustugi

II'3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug tub rob6t
budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari ) zw przypadku parrnerstwa
innowacyjnego - okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny p"oOut t, uslugg lub robotybudowlane:

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie
systemu wentylacji z mozliwoS cia schladzar,
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uziemiaj4cej i odgromowej,2.1.4. instalacji niskopr4dowych, sygnalizacjipo?aru,2.l.5.
instalacji sanitarnej: wodno-kanalizacyjnej, ciepla technologicmego, instalacji wentylacyjnej ze

schladzaniem z wykorzystaniem wody lodowej wywiewno-nawiewnej,instalacji klimatyzacji
precyzyjnej ,2.2. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot /STWIOR/,
2.3. wykonanie kosztorysow inwestorskich, przedmiar6w robot i Zbiorczego Zestawienia
Koszt6w |ZZW,2.4. opracowanie planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia lBlOZl,2.5.
uzyskanie decyzji zatwierdzq4cej projekt budowlany, 2.6. dokonanie/pozyskanie staraniem i na
koszt wykonawcy wszelkich sprawdzet'r,badafi, pomiar6w, opinii i innych uzgodniefr
niezbgdnych do wykonania projektu budowlanego uzyskania pozwolenia na budowg, w tym
przygotowanie wniosku o jego wydanie. 2.7 . sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczeg6lowy
opis przedmiotu zam6wienia okreSlazalqcznrk nr 1 i 11 do SIWZ.

II.4) Informacja o czgSciach zam6wienia:
Zam6wienie bylo podzielone na czgSci:

nie
II.5) Gl6wny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kodv CPV: 11242000-6. 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

ru.I) TRYB UDZIELENIA ZAM6WrnNn
P r zetar g nieo graniczony

III.2) Ogloszenie dotyczy zakoirczenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

III.3) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA TY Z IJDZIELENIE ZAM6WIENIA

Postgpowanie I czgic zostalo uniewaznione
tak
NaleZy podad podstawg I przy cry ng uniewaZnienia postgpowania:
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 23.03.2018 r. o godz.11:00 uplyn4l Wznaczony w ogloszeniu i
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia termin na skladanie ofert. Do uplywu wyznaczonego
terminu nie wplynglado Zamawiaj4cego Zadna oferta. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art.93
ust.l pkt 1) ustawy Prawo zam6wieri publicznych zamawiajqcy uniewaZnia postgpowanie o
udzielenie zam6wieni a, jeheli nie zlolono Zadnej oferty niepodlegaj4cej odrzuceniu albo nie
wplyn4t 2adenwniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu od wykonawcy
niepodlegaj 4cego wykluczeniu, z zastrzezeniem pkt 2 i 3 .

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGT-OSZENIA, ZAM6WINNIq. Z WOLNEJ R4KI ALBO ZAPYTANIA O CEN4

IV.9.l) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy pzp.

[V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podad uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu orazwyjaSni6, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.

?tIt
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